
REGIONALNA    IZBA     OBRACHUNKOWA
W    OPOLU

Uchwała nr 23/99/2004
Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu

z dnia 9 grudnia 2004 r.

w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego izby

Na  podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5d ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych
izbach obrachunkowych  (tekst jedn.- DzU z 2001r. nr 55, poz.577; zm. DzU nr 154, poz. 1800; z
2002 r. DzU nr 113, poz. 984; zm. z 2003 r. DzU nr 149, poz. 1454) Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Opolu uchwala, co następuje:

§ 1.

W Wewnętrznym Regulaminie Organizacyjnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu,
stanowiącym załącznik do Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowe w Opolu nr
10/62/2004 z dnia 20 maja 2004 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)  § 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„ 5) rozporządzeniu – rozumie się przez to rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb
obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu
postępowania (Dz.U. Nr 164, poz. 1747).”;

2)  § 22 ust. 7 otrzymują brzmienie:

„ 7.  Do zadań Wydział Kontroli w szczególności również należy:

a) opracowywanie projektu planu kontroli,
 b) opracowywanie sprawozdań z działalności kontrolnej wydziału,
 c) współpraca  w opracowywaniu raportu o stanie gospodarki finansowej jednostki samorządu

terytorialnego.”;

3) § 23 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„ 4. Do zadań Wydziału należy w szczególności:
1) przygotowywanie ramowego planu pracy Izby,
2) opracowywanie sprawozdań z wykonania rocznego ramowego planu pracy Izby i z

działalności informacyjno – szkoleniowej wydziału,
3) przygotowywanie projektów uchwał Kolegium, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 6

ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych,
4) przygotowywanie:

a)  informacji o stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie danych dotyczących
naliczania subwencji i rozliczeń dotacji celowych dla organów dokonujących
podziału tych środków,
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b)   celem przedłożenia dla Ministra właściwego do spraw administracji publicznej
sporządzanego w odrębnym trybie sprawozdania z wykonania budżetu oraz
sprawozdania z działalności kontrolnej i informacyjno - szkoleniowej izby,

c) informacji dla wojewody i ministra właściwego do spraw finansów publicznych o
negatywnych opiniach o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw
oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z
wykonania budżetu

5) kontrola pod względem rachunkowym i formalnym kwartalnych sprawozdań z
wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz wniosków o przyznanie
części rekompensującej subwencji ogólnej.

6) organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie przepisów regulujących gospodarkę
finansową jednostek kontrolowanych,

7) doradztwo w zakresie praktycznego stosowania przepisów w bieżącej gospodarce
finansowej,

8) przekazywanie informacji wynikających z realizowania przez izbę obowiązków
ustawowych,

9) upowszechnianie informacji wynikających ze sprawowania przez izbę funkcji
nadzorczej i kontrolnej,

10) współpraca w opracowywaniu raportu o stanie gospodarki finansowej jednostki
samorządu terytorialnego,

11) prowadzenie strony internetowej Izby wraz ze stroną Biuletynu Informacji Publicznej.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Kolegium


